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Ensimmäisen vaiheen toiminnallisuuksilla ei voi enää aloittaa yhteistestausta.
II vaiheen toiminnallisuuksien yhteistestaus on alkanut. Asiakastestiympäristössä voi
omatoimisesti testata II vaiheen toiminnallisuuksia.
Rekisterin käyttöoikeuden yhteistestauksessa tulee myös ristiintestausta, jolla
varmistetaan yhteentoimivuus palvelunjärjestäjän ja palveluntuottajan välillä. Sekä
palvelunjärjestäjän että palveluntuottajan tulee liittyä arkistoon.
Palveluntuottajan omatoimiseen testaukseen Kela voi toimittaa testimateriaalia eli
tarvittavat asiakkuus- ja asia-asiakirjat. Lisätietoja ja testimateriaalitilaukset
yhteistestaus@kanta.fi
Lisää II vaiheen yhteistestauksen sisällöstä
https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/yhteistestausten-sisallot sekä yhteistestauksen
ilmoittautumislomakkeessa https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/ilmoittauduyhteistestaukseen

Yhteistestaus

Vanhenevat
vaatimustenmukaisuustodistukset
 Keväällä 2020 vanhenee useita vaatimustenmukaisuustodistuksia
sekä Potilastiedon arkiston että Reseptin osalta
 Potilastiedon arkiston osalta vaatimustenmukaisuustodistuksen uusinnan
yhteydessä tarkistetaan, että järjestelmä on toteuttanut ns. 2016
määrittelyjen mukainen toteutus  uudet toteutukset yhteistestataan.
– 2016-määrittelyiden mukaiset järjestelmätoteutukset tulee tehdä ja ottaa käyttöön
kaikissa potilastietojärjestelmissä (ks. voimassa oleva vaiheistusasetus, finlex.fi).

 Kela tiedottaa vuoden 2020 alussa tarkemmin, mitä
yhteentoimivuuteen liittyviä vaatimuksia järjestelmälle asetetaan,
kun se tulee uusimaan vanhenevaa
vaatimustenmukaisuustodistusta.
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Reseptin viestinvälitysmuutosten aiheuttama
yhteentoimivuuden testaaminen
 Reseptikeskuksen viestinvälitykseen on tehty muutoksia
 Toteutus on viety AT-ympäristöön 11/2019
 Toteutus viedään tuotantoon yhtä aikaa Alaikäisen puolesta-asioinnin kanssa
05/2020
 Toimittajien on tärkeää testata kaikki Reseptin toiminnallisuudet AT-ympäristössä



Erityisen tärkeää testata erilaisia hakuja ja uusimispyyntöjä tekstiviestin
vastaanottoon asti
Tällä hetkellä Kelaan on raportoitu useampia yhteentoimivuuteen liittyviä ongelmia

 Kela julkaisee testausta varten testiketjut, mitkä järjestelmätoimittajia pyydetään
suorittamaan 04/2020 mennessä yhtä aikaa Alaikäisen puolesta-asioinnin
yhteistestauksen kanssa
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Yleistä alaikäisen puolesta-asioinnin
yhteistestauksesta
 Kelan toteutukset testattavissa asiakastestiympäristöissä
 Yhteistestausvalmius joulukuusta 2019 alkaen
 Alaikäisen puolesta-asioinnin toiminnallisuudet (Resepti + Potilastiedon
arkisto)
 Eteenpäinyhteensopivuus (Resepti)
 Mikäli järjestelmään on toteutettu sekä Reseptin että Potilastiedon arkiston
toiminnallisuuksia, tulee yhteistestaus suorittaa molempien palveluiden osalta
yhtäaikaisesti
 Yhteistestaus tulee viimeistään olla suoritettuna marraskuun 2020 loppuun
mennessä
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Ilmoittautuminen yhteistestaukseen
 Alaikäisen puolesta-asioinnin yhteistestaukseen ilmoittaudutaan kanta.fi –sivuilta
löytyvällä ilmoittautumislomakkeella
 Yhteinen lomake Reseptille ja Potilastiedon arkistolle
 Lomakkeella tulee ilmoittaa
– Järjestelmän tiedot
– Yleiset tiedot
– Esitestitapausten tulokset

 THL:n järjestelmälomake
 Täytetyt lomakkeet tulee lähettää osoitteeseen yhteistestaus@kanta.fi
 Reseptin eteenpäinyhteensopivuuden yhteistestaukseen ilmoittaudutaan
sähköpostitse, ilmoittautumislomaketta ei tarvita – yhteistestaus@kanta.fi
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Yhteistestauksen prosessien
kehittämisestä
 Yhteistestauksen asiantuntijat ovat haastatelleet kuutta
mahdollisimman erilaista järjestelmätoimittajaa
 Haastattelun teemoina tiivistetysti yhteistestaukseen valmistautuminen,
ilmoittautuminen yhteistestaukseen ja yhteistestauksen läpivienti

 Haastattelujen perusteella on poimittu kehityskohteita, joille aletaan
etsiä ratkaisuja
 Esimerkiksi yhteistestaukseen ilmoittautuminen

 Kehitystöiden etenemisestä tiedotetaan jatkossa
toimittajatapaamisten yhteydessä
 Yhteistestauksesta voi antaa palautetta yhteistestaus@kanta.fi
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Kiitos!
kantakehitys@kanta.fi
(vaatimusmäärittelyt, ohjelmistokehitys)
yhteistestaus@kanta.fi
(kysymykset yhteistestauksesta)
kanta.fi
@kantapalvelut

